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 مشروح  مذاکرات 

ورای گفتگو و رئیس اتاق: خدمات ویژه ای برای س رمایه گذاران خارجی ارائه    یگذار  هیمرکز خدمات س رمابا ایجاد    هیترککش ورها    یونس ژائله، دبیر ـش

گذاری در    می دهد که نتیجه آن پیش رفت های تجاری ترکیه را به دنبال داش ته اس ت.  همانگونه که اطالع دارید، در س ال های گذش ته مرکز خدمات س رمایه

  انتس ریع پیدا کرد و نتیجه آن جذب س رمایه گذار  یگذار  هیمربوط به بحث س رما  اتاق؛ فرایندپنجره واحد  قبا با فعال نمودن  اتاق بازرگانی فعال بود که متعا

 ترکی در استان گردید.  

،  ن اقتص ادی ش ده اس ت ایجاد ش ده و موجب نارض ایتی فعالی  رانیا  هیبرعل  یالملل  نیب  یکه در بازارها  یو اقتص اد  یروان  یها و فش ارها  میتحر  با توجه به اینکه

جهت    یگذار  هیمرکز خدمات س رمادر این امر اقداماتی انجام داده اند و    زین  گرید  ی. اس تان هاس رمایه گذاری در اس تان تس ریع پیدا کند  فرایند  اس ت  ازینلذا  

نقاط    مدیرکل اداره اقتصاد و دارایی اطالعاتی در زمینهخصوص    نیفعال کرده اند. در ا  یدولت مهین  یدولت  ای  یو خصولت  یگذاران بخش خص وص    هیجذب س رما

 در حوزه سرمایه گذاری ارائه نمایند تا با استفاده از ظرفیت شورای گفتگو این مشکالت مرتفع گردد.ضعف استان  

  یداخل  یگذار  هیس رما  تیو حما  قیتحت عنوان س تاد تش و  یگذار  هیاس تارت مرکز خدمات س رما  اـستان:  ییو دارا  یامور اقتـصاد  رکلیمد  ،یبهروز  واقف

لیکن    باشد.  یعمل م  یهمان مصوبه مبنا  زی. در حال حاضر ندیدولت رس  بیمرکز خدمات به تصو  لیتشک  یبرا  88در سال    و  شروع شد  83از سال    یو خارج

اس ت. علیرغم اینکه در مورد برخی از بندها اختالف نظر    مص وبه دولت ص ورت گرفته  هیخص وص اص الح  در  یمتعدد  یها  یدولت بررس    یها ونیس  یدر کم

 .است  دهیرس  جهینامه به نت  نیدرصد آئ  90  بایتقر  وجود دارد اما

محل  در    تیمحدود  . لیکنش ده اس تن  لیمرکز تعطاس ت. در حال حاض ر این    نامه دولت  نیدر اس تان، برگرفته از آئ  یگذار  هیس رما  یعال  یش ورا  لیتش ک  یمبنا

اس تقرار    رفع مش کل س اختمان و ابالآ آیین نامه و در ص ورت  . باش د..و .  یش هردار،  اتاق  اریدر اخت  یمدت  یبه ص ورت دوره ا  دینبا  البته  وجود دارد.و س اختمان  

به آن اضافه    زین  یداخل  یگذار  هیسرما  دیه جدنام  نیدر آئ.  به صورت غالب مطرح بود  یخارج  یگذار  هیقبال سرما  ارائه خواهد شد.دستگاه خدمات    ندگانینما

 شود.  جادیا  یگذار هیواحد سرما  یخواهد شد تا فرمانده

کرده و بتواند با امکانات مناس  ب، خدمات    تیریمجموعه را مد  نیو فعال ا یعلم  یفرد  یانش  اهلل به زود  اتاق:  سیگفتگو و رئ  یشـورا  ریژائله، دب  ونسی

 کنند داشته باشد.    یکه به استان مراجعه م  یگذاران  هیسرما  یبرا  بیمناس

ــ  در مورد مرکز خدمات س   رمایه گذاری، اخیرا    :یاســالم  یدر مجلس شــورا نیهوراند و خدآفر بر، یمردم کل ندهینما ، یحاتم نیحس

ترتیب و توالی و تقدم و تاخری در مص وبه  تس هیل ص دور مجوز کس ب و کار مطرح گردید. با توجه به اینکهای در مجلس در بحث س امانه   مص وبه

ای   هیاس تفس اراتفاق افتاده اس ت لذا بایس تی برس ی ص ورت گیرد که ناس خ س اختار اس ت یا خیره چنان ه ناس خ این س اختار باش د در ص ورت امکان 

 از مرکز قوانین مجلس اخذ شود. 

  ی کیزیکه قبال به صورت ف  یموارد یعنیباشد    یسامانه م  لیتسه  یمرکز خدمات برا استان:  ییو دارا یامور اقتصاد  رکلیمد  ، یوزبهر واقف

 .ردیصورت نگ یتا مرکز بر دستگاه ها نظارت داشته باشد و تخلف از طریق سامانه انجام می گیردگرفت   یصورت م

 نیسنگ  یها ونیکشنده ها و کام صیمشکالت اسقاط، واردات و ترخ یبررس :اولدستور جلسه 

ورا  ریژائله، دب ونسی دارای یکی از فرس وده ترین   ،س ال 45اس تفاده از کامیون های بیش از با  ما   اس تانمتاس فانه    اتاق:  سیگفتگو و رئ  یـش

که این مص رف، از لیتر س وخت مص رف می کنند    60به ازای هر ص د کیلومتر   حمل و نقلناوگان  متاس فانه  باش د.    یناوگان حمل و نقل کش ور م

 از هدر رفت سوخت جلوگیری کرد و هزینه ها را کاهش داد.در صورت استفاده از ناوگان نو می توان سوخت یارانه ای تامین می شود. 

  ی ها ونیدر مورد واردات کاممطروحه موض وع   ـشمالررب کـشور: یالملل نیحمل و نقل ب یانجمن ـشرکت ها  سیرئ ، یباراندوز  درـضایحم

 ونیکام هیته امکان  متاس فانه  .باش د  یم فرس وده ونیکام  کیمنوط به اس قاط  ونیورود هر کام  ،بر اس اس قانون .اس تس ال س اخت  3مس تعمل 
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  در خص وص یمص وبه ا  رایاخ پرداخت ش ود.آن  اس قاط جهت   یاالئمبالغ ب  بایس تی، پیدا کردندر ص ورت   وجود ندارد و  در حال حاض ر یاس قاط

 یتس ر  یموارد بعد یبرا چنان ه این موض وع.  ه اس تتص ویب ش د  از س وی مجلس اس تگمرک  در  وارداتی که ونیدرص د از ارزش کام 5پرداخت 

که درخواست    باشد  یو ثبت سفارش م  صیشدن مدت ترخ یطوالن، صیترخ  طیشرا  ،یمشکل ساز خواهد بود. در حال حاضر مشکل اساس  ،ابدین

 داریم تمهیداتی در این خصوص اندیشیده شود.

د د  ، یلیخل  محـم ه آزاد ار   ریـم ل گمر  منقـق ا:- ـک در خص   وص بح ث واردات    یبخش   ن ام ه ا  22/02/99  خیت ار  دردول ت    اتی ه  جلـف

س ال از مدار   25  یباال ونیکام کی  ،ونیواردات هر کام  یبود که به ازا نیاز ش رط ها ا  یکی. ابالآ نمودچند ش رط   با تعیین یخارج  یها ونیکام

  ،ی اس تانداردس ازدر بحث  در س تاد س وخت  نیز   یمش کالت  .دچار مش کل ش ده اند  ،چارچوب اقدام نکرده اند  نیکه با ا ی. متاس فانه افراددخارج ش و

   .اردوجود د ارائه خدمات پس از فروش

واردکننده پرداخت  توس طوارد ش ده به کش ور،   ونیدرص د ارزش افزوده کام 5همان    بر اس اس  کرد تا  بیتص و یمص وبه امجلس تا این اواخر که  

برای واردات  حل خواهد ش د.    کامیوناس قاط  مش کالتو ابالآ نش ده اس ت. با ابالآ آن    اس ت  نگهبان  یموض وع در حال حاض ر در ش ورا نیا .ش ود

داخل کش ور ش ده باش د تا    هابرند نیس ال گذش ته ا 5ش رط که در طول  نیبا ا .ش ده اس ت فین و کره تعر، ژاپ ییبرند س ه کش ور اروپاکامیون،  

  فراهم گردد. رانیامکان ارائه خدمات پس از فروش در ا

ــ  های   ونیکش  ور واردات کام  ی( قانون احکام دائم30بند )ث( ماده )  با تص  ویب تجارت:  نیشــرکت نگ رعاملیســلقان زاده، مد  نیحس

ش ده   نییتناژ تعکامیون اس ت. اس قاط  یش ده برا نییتناژ تعس از ش ده اس ت، میزان  مس لله مش کل   نیکه در ا یآغاز ش د. بح   مس تعمل در کش ور

  دارانیدر اک ر موارد خربا توجه به اینکه باش د.    یم  یتن 19و   26،  96،  38،  36 ،40موجود در کش ور    یها نیماش  کهیحال در  .باش د  یتن م 41

بعدا به مش کل   و  اس قاط اقدام کرده اند دیخر برایداش تند   یکه توان مال یافرادلذا  .  باش د  یم (ونیص احبان کام  یعنیاس قاط، رانندگان )  یواقع

 شیافزا تومان و پنجاه صدیو س اردیلیم کیاکنون به  و تومان بود ونیلیم 200ها   ونیکام نیاسقاط در زمان ورود ا هیچون ارزش اول .برخوردند

، با مش  کل  کرده اند  یزیتومان برنامه ر ونیلیم 200 متیق  بر اس  اسندارند و   دیخر  یتوانائمتقاض  یان  اک را  با عنایت به اینکه اس  ت.   پیدا کرده

  نکهیا  ایکرد    یم هیته  ییجا تن را از کی  دیچرا که ش رکت با .اس ت  یتن 41تناژ  ، تعییناس قاط  یمش کل اص ل مواجه ش ده اند. در حال حاض ر

 می گیرد.اجحاف صورت   گریدر حق راننده د  هم  در صورت ادغام  .کرد  یادغام م

کارش ناس ثبت س فارش  اریبرنامه کامل در اخت نکهیا  ایجمله نبود توکن   باش د. از  یکامل نم  یول  ،ص ورت گرفته یاز بابت ثبت س فارش، حرکت

ولی در حال حاضر زمانبر   .شد  یانجام مساعته   24ثبت سفارش    ،بود یراهدار در گذشته که بحث واردات کامیون توسط ادارهقرار نگرفته است. 

 نیدهد که اگر به هم  یبه ص ورت اتومات کار خود را انجام م RPF س امانه  یعنی .ش ده اس ت  لیتس ه یگذار یش مار هیروخوش بختانه  می باش د.  

 یبرا  .خص وص انجام دادند نیدر ا  یاقدامات خوب یش رق  جانیمرکز اس تان آرربا  یانتظام یرویخواهد بود. ن تمندیرض ا  باش دروال ادامه داش ته  

 شود.   یروز کمتر زمان صرف م 30 یال 20که در کل حدود  د  دهن  یانجام م  یاستعالم ها را قبل از نامه شماره گذار ،هیرو لیتسه

واردات کش نده  یبرا 1401که در س ال   یاس ت. اک ر ش رکت هائ  هزار دالر 500ها لحاظ ش ده  رکترای ش که برای واردات کامیون ب یا  هیس هم

امر  نیا که  حس اب کنند هیتس و یس پس از بانک مرکز و  کنند نیامخودش ان هزار دالر را ت 500مجبورند   ؛ به دلیل نبود س ابقهورود کرده اند

  شد.با  یدر گمرکات م ونیکام  وچرا که اک را ثبت سفارش انجام دادند  .ساز شده استمشکل 

رگرد ماره گذار یکاوه قهرمان  ـس تان آذربا  یرانندگ یراهنمائ  ی)ـش رق جانیاـس تمام    .میندار  یمش کل خاص  یدر مورد ش ماره گذار (:یـش

در کمتر از  فافو ش  نیمدارک، به ص ورت روت هیو بق  یمدارک گمرک  یو داش تن تمام هینقل لهیاص الت وس   دییدر ص ورت تا یش ماره گذار  ندیفرا
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 کیحداک ر تا    ،دهند لیکرده و تحو یخود را س رموعد جمع آور  یاس قاط خودروها  یش ود. در بحث اس قاط اگر ش رکت ها  یس اعت انجام م 24

 .شود  یمربوطه انجام م  یهفته کارها

ورا  ریژائله، دب ونسی باش ند و ش رکت   یحمل و نقل اس تان ما راننده محور م  یاک ر ش رکت ها نکهیبا توجه به ا  اتاق:  سیگفتگو و رئ یـش

کش نده    و ونیکام  نیموض وع و تام نیتوجه به ا  ،باش د  یاندک م اریبس  زیدر ص ورت وجود ن  و میندار  بین الملیدر س ط    یالملل نیحمل و نقل ب

 .باشد یم کشور  اتیتوسعه صادرات جزو ضرور یبرا

تان و رئ ، یاورنگ  یلیل کمتر از س ه س ال عمر در گمرک، بر اس اس بند )ث(     یها  ونیواردات کام یبرا  :زیگمر  تبر  سیناظر گمرکات اـس

از   یندگینامه نما، ارز واردات خودرو  نیتام یبرا یبانک مرکز  یریتوس  عه کش  ور، س  ه ش  رط کدرهگ  یبرنامه ها  ی( قانون احکام دائم30ماده )

 یتا بتوانند کاال رعایت کندسه شرط را  نیهمزمان ا تعریف شده است. واردکننده بایستی ،از رده خارج  یاسقاط خودروو خدمات پس از فروش 

 کنند.  صیگمرک ترخ خود را از

  د یتمد زیتوانند دو ماه ن  یو م  افتهی شیماه افزا 3در حال حاض  ر به   .ماند  یکاال حداک ر تا دو ماه در گمرک م ،امس  ال طبق مقررات  وریتا ش  هر

س ازمان اموال   لیش ود و تحو  یم  میاظهارنامه متروکه تنظ  ،چرا که بر اس اس قانون  .ماه، کاال در گمرک باش د 5از   ش تریب  دینبا  ش ود. البتهمی  

  ی عنی  .اس قاط را در مرحله بعد از گمرک قرار داده اند،  انجام داده  رانیکه گمرک ا یداتیراس تا با تمه نیش ود. در ا  یجهت فروش داده م یکیتمل

حقوق و عوارض، ض مانتنامه   یبرا رانیگمرک ا  .ردیگ یص ورت نم یش ماره گذار  نگردد،تا اس قاط انجام   یول .می ش ود صیکاال ترخ  ،با اخذ تعهد

 توانند حقوق و عوارض خود را پرداخت کنند.  یبعد از سپردن ضمانتنامه م  کسالیخوشنام باشند تا  واردکننده  چنان ه  .کند  یقبول م  یبانک

ص احب  نکهیا یش ود برا  یم نییکه به عنوان متروکه تع یهر جنس  یکیس ازمان اموال تمل  میداش ت  رانیگمرک ا نیکه با مس لول  یدر ص حبت هائ

دکتر   یکنند. از طرف آقا  یدرص  د ارزش کاال را اخذ م 5/2زمان  نیش  ود و در ا  یداده م لیرا انجام دهد کاال تحو صیترخ وس  هکاال بتواند پر

موض وع   نیا  .اند رفتهیپذ زین یخاندوز  یآقا  و ها اخذ نش ود ونیدرص د از کام 5/2ش ده اس ت که مبلغ   ش نهادیپ   یدکتر خاندوز  یقاآبه   یمقدس 

 .است دهیهنوز بخشنامه مربوطه به دست ما نرس  یلانعکاس داده شده است و

  ندگان یاست که نما ینامه ا  ،باشد  رگذاریتاث  صیمدت زمان ترخ  دیاز د  دیکه شا  یباشد. عامل  یماه زمانبر م کی یروز ال 15  ،یریدرهگک  دریافت

 انجامد.    یگاها تا دو ماه به طول م  هنام نیا  .گمرک ارائه دهند  ندگانیبه نما  دیخدمات پس از فروش با

. با  است  توسعه صنعت هر کشور  یاصل  یها هیاز پا  یکیحمل و نقل   :نیپرش  کیآدوپن پالست یشرکت صنعت رعاملیخداپرست، مد کاوه

لیکن   .میاش تغال کن جادیرا به کش ورمان انتقال داده و در اس تان ا  ایاز ص نعت روز دن یقس مت  میتوانس ت  میکه دار  یو مش کالت  میتحر  طیوجود ش را

توانس ته ارز خود را   یبخش خص وص   ،یبحران  طیش را نی. در انیافته اس تتراز با ص نعت کش ور توس عه    مو هاس ت ناوگان حمل و نقل کش ور فرس وده  

ها در   یلیراز ت یدر حال حاض  ر انباش  تلیکن .  نماید  کش  ور ها را وارد  یلیتر وفراوان انتقال دهد    یها  س  کیکند و با ر  نیاز داخل کش  ور تام

. استاست و علت آن، نداشتن ناوگان حمل و نقل مناسب  افتهی شیدرصد افزا  30  یال  20حمل اجناس از بنادر    های  هیگمرکات وجود دارد. کرا

  متاس فانه اس ت.    ش ده انباش تهات کش ور در گمرکاس ت ها به مدت دو س ال    یلیتر ،دارد  حمل و نقلبه ناوگان    یدیش د  ازیص نعت نعلیرغم اینکه 

نعمت انباش ته ش ده در گمرک ها   نیحل ش ود تا بتوان از ا یا ش هیبه ص ورت ر  دیموض وع با نینش ده اس ت. ا  صیدرص د آنها ترخ 15از   ش تربی

  کرد.استفاده 

از  و کش ور در گمرکات تلنبار ش ده اس ت یبخش خص وص   هیس رما اس ت.موض وع کامال روش ن   اتاق:  سیگفتگو و رئ  یـشورا  ریژائله، دب ونسی

  ی قاآ. جناب میدر وزارت ص مت بوده ا  زانیجلس ه در خدمت عز نیخص وص چند نی. در اوجود دارد ازیواردات و ص ادرات به آن ها ن  یبرا  یطرف

حمل و نقل   یش  رکت ها  اریوارد ش  ده و در اخت یادیحل کنند تا تعداد زرا حمل و نقل   یش  رکت ها ونیواردات کام  ندپاک قول داد مانیپ 
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به   و بیتص و  یش نهاداتیگفتگو پ   یش ورا تیبا اس تفاده از ظرف میتوان  یماس ت. البته  لیکن تا کنون اقدامی ص ورت نگرفته  .ردیقرار گ یالملل نیب

 .میارسال کن یمل یگفتگو یشورا

درصد کاهش   5/1به  یعوارض گمرکدر حال حاضر   :یاسالم   یدر مجلس شورا نیهوراند و خدآفر بر، یمردم کل ندهینما  ، یحاتم  نیحس

 ینامه اجرائ نیآئ  ایدر قانون و   یرا دارد که اگر مانع نیا  یآمادگ نیبنابرا .برده اس ت  یمس لله حمل و نقل پ  تیکرده اس ت. مجلس به اهم  دایپ 

  د ی با  ،که پالک فعال، کارت س وخت فعال و ... دارند  یکس ان  .باش ند  یراننده ها م خود  یبرا ش تریموض وع ب نی. ابررس ی و حل نمایدش ود   دهیآن د

 امر بپردازند. نیدارند به ا  یمال یتوانائ کهیدر صورت  و شوند قیتشو

تان:  سیرئ  ندگان، ینما  اتیبرزگر، ه  دیجمشـ  ازان اـس   ونیس یکم  ،رانیحمل و نقل اتاق ا  ونیس یبا کمجلس ه مش ترکی   در انجمن انبوه ـس

س االنه    نهیهز  با عنایت به اینکه    .مطرح ش دنیز موض وع    نیا ،میداش ت مس کن دیجهش تول  خص وصعمران در   ونیس یکم  یاعر ا وص نعت احداث 

مصرف سوخت    یساز  نهیسازمان به یکه برا یبودجه الذا پیشنهاد می شود؛ از   است، ادیکشور زبرای  فرسوده کامیون های سوخت حمل و نقل 

الزم به رکر اس ت  .ش ودفراهم ش ود تا رقابت س الم در کش ور انجام  یش رکت ها بس تر یبرا یراننده ها و حت  خود یداده ش ده اس ت، برا صیتخص 

 رانندگان است. فرسوده    یها ونیکام یبرا  وضع شدهعوارض افزایش قیمت کامیون ها به دلیل افزایش بی رویه قیمت فوالد و 

با وجود  .کرده اس ت  رییکش نده تغ  یها ونیتعرفه کام 1401س ال  یاز ابتدا ار :  ریتدب انیپو سیـشرکت تند  رعاملیمد  ، یمحمد نیدیآ

ارس ال   یمقررات نامه ا  دفتربه   17/07/1401 خیدر تاردر نهایت   اس ت.  گمرکی ص ورت نگرفته فاتیتش ر  ایو    صیبر ترخ  یمبن  یاقدام  چیه نیا

 هیعامل کل  یبانک ها  یول .موض  وع حل ش  د بر این اس  اسمربوطه را انجام دهند.    یتوانند کارها  یم  دیو جد  میش  د که براس  اس آن تعرفه قد

سه ماه فرجه لحاظ شود   دیکنند. در صورت امکان دستور فرمائ  یمبه تعزیرات معرفی    یتعهدات ارزماه معطلی از بابت   7بدلیل  واردکنندگان را  

  د.حل شونیز مشکل  نیتا ا

تاندار و رئ نیعابد ورا:  سیخرم، اـس حمل و نقل و همه   یش رکت ها ز،یحمل و نقل اعم از رانندگان عز زانیبه همه عز راروز حمل و نقل   ـش

 یفرس ودگیکی از مش کالت اس اس ی کش ور    .میکن  یم  یو تش کر و قدردان گفته کیکش ند تبر  یکه در حوزه حمل و نقل زحمت م  یدس تگاه هائ

 نیاتالش نمایند و  مس لولین  ریننه و س اقوه مق  ،یدولت نیهمه مس لول  دیبا کهش ده اس ت   ریپذ بیکه به ش دت آس اس ت  ناوگان حمل و نقل  

  یش ورا  حال حاض ر در  اس ت و در دهیمجلس رس  بیدولت بوده اس ت و به تص و ش نهادیص حبت ش د بنا به پ  که  یقانون  کنند.را حل   یمعر ل مل

 مشکالت حل خواهد شد.   نیاز ا  یادیبخش ز ،ابالآ در صورت که  باشد  ینگهبان م

دارد، بعد از واردات    وجودکه   یتعرفه هائ ایدر نظر گرفته شده است    کامیون ها  یکه برا یعوارضو  ها فرمودند  متیدر مورد ق  زانیکه عز  یمورد

 یبرا  دیش ود. با  یم  لینو بخرند، تحم نیخواهند ماش   یکه بعد از اس قاط م  یکس ان  ایبه ش رکت ها و رانندگان و  ونیکام متیچند برابر ق  دیش ا

تا به نفع راننده و   میده  لیتا رقم را تقل  میداش ته باش  یزنیمجموعه وزارت راه را  ایبا دولت، گمرک و    میداش ته باش  یروش ن  ش نهادیپ  هیقر  نیا

س وخت  هدر رفت که از بابت    یانی، ض رر و زآقای برزگر می توان گفتس وخت   یس از  نهیهب  ش نهادیدر مورد پ   .حمل و نقل باش د  یش رکت ها

  . نمایندفرس وده اس تفاده    یها نیاس ت که ماش  نیبهتر از ا  میقرار ده  راننده  اریمفت در اخت  نیش که اگر ما اس ت یتا حد ش ود  یمتوجه کش ور م

خوردوها به خواس ته ص احبان خودرو نبوده و  صیترخ در ریتاخ به واردکنندگان تعریف گردد. چرا که  یفرجه ا  دیبا زین  یمش کل بانک خص وص در

و قابل    یروشن، عمل شنهاداتیپ جهت ارائه  واردکننده    یو شرکت ها  یگمرک، راهدار نیب یمشترک تهیکمتشکیل   .تداشته اس  یو دار ادار ریگ

 بایستی در این خصوص پیشگام باشد.بودن  یو مرز تیحوزه ترانز  با یریدرگ لیبه دل یشرق جانیاستان آرربا توصیه خوبی است.اجرا 
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تعریف شده  زیدر بودجه ن و کرده بیرا تصو  یسوخت مبالغ  یوزارت نفت در مقابل صرفه جوئ اتاق:  سیگفتگو و رئ  یشورا  ریژائله، دب  ونسی

گفتگو   یش وراپیش نهادات در قالب   اموارد ر نیش ود. ما ا  یتواند عمل  یم 1402س ال    یموض وع برا  نیتا بتوانند به رانندگان کمک کنند. ا  اس ت

 .  میکن  یم ارسال

ه   تور جلـس ادرکنندگان به تحم  یبررـس  دوم:دـس ام مواد اول  یتعهدات ارز  لیمراتب اعتراض ـص وتت با منـش نای)خارج  یواردات هیمحـص   عی ( ـص

 و مناطق آزاد یبانک مرکز یعدم هماهنگ  لیمستقر در منققه آزاد ار  به دل

در مورد صادرات محصوالت تولید شده در ارس با مواد اولیه خارجی جلسات  :ار   ریتدب  انیپو  سیشرکت تند  رعاملیمدی،  محمد  نیدیآ

وارد    دیگر کشورهااز  را  مورد نیاز خود    هی مواد اولواحدهای تولیدی مستقر در منطقه آزاد ارس    تشکیل شده است.متعددی در دو سال اخیر  

ورود  هی. متاسفانه نبود روکنند یصادر م گرید یبه همان صورت به کشورها ت، یماه رییتغ ایو پردازش  نگیسورت ،یبعد از بسته بند کنند و می

 یلحاظ شده و در بانک مرکز  یجزو صادرات قطعبا منشاء مواداولیه وارداتی،    یدیمناطق آزاد باعث شده محصوالت تولسامانه های  در  موقت  

منطقه آزاد  سوی  در گواهی تولیدی که از    نمایند. تعهد    داخلی رفع ی  در صورتیکه در نهایت باید به مقدار کاال  شود.  یمشمول رفع تعهدات ارز

درصد کاال خارجی   100یا تولیدکننده بر مبنای گواهی تولید اقدام به اظهار و تشریفات می کند، بیان شده است که  و  صادرکننده    ،صادر می شود

وجود دارد و مشکالت تعزیراتی  هم نان  این مشکل    لیکن  .ی باشند می باشد. همکار گمرک جلفا، منطقه آزاد و استان در جریان این موضوع م

مقدار کاالی داخلی در مسیر تعهدات ارزی قرار گیرد و مقدار    تدرخواست داریم طبق مقررا  برای صاحبان واحدهای تولیدی ایجاد می کند.

 .کسر شودمرحله رفع تعهد ارزی کاالی خارجی از 

. لیکن وظیفه گمرک تنظیم اظهارنامه، انجام تشریفات مربوطه و خروج کاال می باشد   :جلفا- کل گمر  منققه آزاد ار   ر یمدی،  لیمحمد خل

هر پروانه صادراتی    و   خارجی تولید شده است را انجام نمی دهد   مواد اولیهها از محل    بانک مرکزی تسویه ارزی واحدهای تولیدی که کاالی آن

.  را مشمول رفع تعهد می شناسدد چه از محل ماده اولیه خارجی، چه از محل ورود موقت یا از محل صادرات عام  که صادرکننده تنظیم می کن

   ندارد و به همین جهت واحدهای تولیدی مستقر در منطقه آزاد ارس گرفتار این مشکل شده اند.   یاین موارد تحلیلدر بانک مرکزی 

  نهایی مقرر گردید، جمع بندی    در  شده است.با دفتر صادرات انجام  اتی نیز  مکاتبرح شد و  ط  ینیز این موضوع در جلسات متعدد  در گذشته

اختیارات   و   مکلف است تشریفات مربوطه را انجام دهد   ، اساس مصوبه قاچاق کاال   گمرک فارآ از سامانه ای که در سیستم پیش بینی شده و بر 

تا کارشناس و کاربر بانک    نمایند و سایر مستندات ورود کاال از خارج را ضمیمه پروانه صادراتی    دیگری ندارد. صادرکنندگان باید گواهی تولید

رکیبی موردی پیگیری شود که از محل داخلی یا ت  ستیبایاین موضوع  ها تسویه انجام دهد و درخواست تعهد ارزی نکند.    اساس آن  مرکزی بر

 بار این قریه نرفته است.   بوده است. متاسفانه بانک مرکزی تاکنون زیر

گردید پیگیری مقرر    شده وبانک مرکزی انجام    و  مذاکرات مشترک با منطقه آزاد، بیان شد  که با دفتر صادرات داشتیم  و مذاکره ای  مکاتبهطی  

شده و  نه ای که مربوط به صادرات می باشد اگر دارای ابهام می باشد استعالم  اظهارنامه یا پروا  ،هر مستند  از سوی منطقه آزاد صورت گیرد و

   سپس تایید شود.

زمانی که تولیدکنندگان تمام یا بخشی از مواد اولیه خود را وارد منطقه   ار :  منققه آزاد  ی گذار  هیو سرما  یمعاونت اقتصاد  ، دینوآقای  

می گیرد فرایند  در انبار تولیدکننده قرارکه  نی. لیکن زماو ترانزیت خارجی منظور می شود  استاز دید گمرک به منزله خارج از کشور    ،می کنند

از کشانجام می شود،  صادرات  تولید و   به عنوان خارج  آزاد  به عنوان داخل کشورمنطقه  مانند سایر صادرکنندگان  ،  ور محسوب نمی شود و 

مشکل از اینجا شروع می شود. اگر تولیدکننده منطقه آزاد خارج از کشور باشد صادرات نباید  این  مبنای  در واقع  .  تهیه نمایداظهارنامه صادراتی  
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رویه های واردات داخل کشور لحاظ شود تا بتواند در پرونده تولیدکننده به  اظهارنامه عام داشته باشد. اگر داخل کشور محسوب شود باید یکی از  

 عنوان واردات لحاظ شده که بعدا از تعهد ارزی مست نا شود. 

جزو واردات سیستمی   .در حال حاضر واردات تولیدکننده که با ارز منشاء خود از خارج وارد می کند به دلیل اینکه ترانزیت خارجی درج شده است

علیرغم    و   بانک مرکزی اظهارنامه صادراتی را اظهار عام تلقی می کند   . ظور نمی شود. در زمان صادرات نیز به اندازه کل محصول متعهد می شودمن

  زاد، پروانه بهره برداری و فرمول تولید یا برگهآ( در گمرک جلفا برای این صادرات تکمیل می شود، گواهی تولید منطقه  5( و )4اینکه جدول )

و در ردیف کدام کوتاژ های وارداتی می باشند، بانک   شدهچه موادی مصرف و تولید که از ارزش افزوده موجود می باشد که نشان دهنده اینست 

 صنایع را مشکل مواجه می سازد. صادرات عام  با لحاظ کردن  مرکزی توجهی نکرده و

مراجعه  سازمان منطقه  تولیدکننده بعد از صادرات به  که بر اساس آن  صمت و بانک مرکزی رویه ای ایجاد کرده است    وزارت  دبیرخانه با هماهنگی

اساس یکسری فرم ها میزان واردات، کوتاژهای وارداتی و اظهارنامه های وارداتی را لیست کرده و به دبیرخانه جهت بررسی  بر و سازمانکند  می

ماه این موارد را اعمال و از تعهد ارزی کسر کند.   7الی  6تا بعد از   کندبعد از تایید توسط دبیرخانه، به بانک مرکزی ارسال می   د وارسال می کن

درصد را از دست داده و کال مختل می شود. نمی تواند کار بانکی انجام دهد    60 وداتفاقی که در این بازه رخ می دهد اینست که تولیدکننده حد

  نخجوان به  حجم باالئی از تولیدات خشکبار  انتقال  بازرگانی نیز مسدود شده است و قادر به واردات و صادرات نخواهد بود. نتیجه این قریه    کارتو  

با اینکار گردش مالی خوبی را به آن سوی مرزها انتقال داده ایم و نخجوان از این موضوع بهره مند می شود. برای حل این مشکل دو    است.

گمرک رویه ای را به عنوان رویه واردات مواد اولیه برای مناطق آزاد ایجاد کند تا جائی که اطالع داریم در حال حاضر موارد  وجود دارد: اد پیشنه

. با اینکار در حساب تولیدکننده قرار می گیرد و  لحاظ نشود  زین  یخارج  تیترانزورود موقت در داخل کشور دچار مشکل شده اند. در این رویه  

بانک مرکزی با هماهنگی گمرک فیلدی را برای صادرات اضافه کند تا صادرات و پیشنهاد دوم    موقع صادرات به صورت اتوماتیک کسر می شود

در   و  از محل تولید مناطق آزاد، صادرات عام تلقی نشود و ساز و کار مشخص خود را به عنوان صادرات از محل تولید در مناطق آزاد داشته باشد

این پیشنهادات به  ا کوتاژهای مواد اولیه ورودی توسط گمرک وارد شود و به طور اتوماتیک میزان موادی که وارد کرده است، کسر شود.  همانج

 مصوبات شورا نیز می تواند کارگشا باشد.    کهداده شده سازمان توسعه تجارت در کمیته اقدام ارزی انعکاس 

مقررات ارزی توسط بانک مرکزی تنظیم می شود. بانک مرکزی در زمان واردات    :زی گمر  تبر سیناظر گمرکات استان و رئی، اورنگ یلیل

  مواد اولیه به مناطق مقررات جاری قلمرو گمرکی را درخواست نمی کند. اگر ارز تخصیص یابد آن را به واحدهای تولیدی واردکننده نمی دهد. 

دهای تولیدی مستقر در آنجا اعمال می کند. هفته قبل دستورالعمل کمیته اقدام ارزی  موقع صادرات مقررات قلمرو گمرکی را برای صادرات واح

شامل تعهد ارزی صد در صدی    ، ابالآ شده است در این دستورالعمل بانک مرکزی تاکید داشته است صادراتی که از مناطق آزاد انجام می شود

دارد نمی توان گفت چون مقررات بانک مرکزی بخشی از قلمرو سیاسی را  می باشد. ورود موقت در سیستم بین المللی تجارت تعریف خاصی  

مناطق  نادیده گرفته است می توان قانون را زیرپا گذاشت. بانک مرکزی باید تعدیلی در دستورالعمل ها انجام دهد. برای مواد اولیه وارداتی در  

بق قوانین مناطق می باشد پس در زمان صادرات نیز باید طبق قوانین  بلک ط . طبق قوانین گمرکی نمی باشد و  آزاد ارز تخصیص داده نمی شود 

 خارج از قلمرو گمرکی لحاظ شود. 

مناطق    :جلفا- کل گمر  منققه آزاد ار   ریمدی،  لیمحمد خل برای محدوده  خارجی  ای  آترانزیت  رویه  نداریم.  انجام می شودزاد    که 

هر شرکت حمل و نقل اگر کاالئی وارد کند که با گمرک اصلی فاصله داشته باشد    است.کی  ( قانون امور گمر18اساس ماده )   اظهارنامه اجمالی بر

مگر   نشدهمشکل در طول این دو سال حل متاسفانه .  نماید  اساس آن اقدام  اساس آن اظهارنامه اجمالی را تنظیم کند تا گمرک بر   مکلف است بر

دفتر صادرات با  قبال مکاتباتی    ،در مورد پیشنهاد آقای نوید در خصوص رویه واردات مواد اولیه برای مناطق آزاد .اینکه بانک مرکزی پای کار باشد

ی برای ارائه  چون سامانه به صورت لگاریتم  .اعالم کردند، امکان پذیر نمی باشد پاسخ در انجام شده، لیکن فناوری گمرک ایران و بانک مرکزی  و
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تواند از دفتر فناور گمرک ایران  منتها بانک مرکزی کل اطالعات اظهارنامه ها را رویت می کند و می  .سریال به صورت تکراری طراحی شده است

شورای مناطق  اساس اظهارات صاحبین کاال به صورتی می باشد که از طریق    یا گمرک محل یا مناطق آزاد نیز اخذ کند. ظاهرا هماهنگی نهائی بر

طرح آزاد اطالعات را اخذ کرده و صحت سنجی می کند تا تاییدیه و تسویه ارزی را انجام دهند. اگر این موضوع مصوب شده و به عنوان پیشنهاد م

 شود قابل حل می باشد.  

. نیستوارداتی در استان قابل حل  موضوع مناطق آزاد و موضوع مواد اولیه با منشا    :استاندار  یامور اقتصاد یمعاون هماهنگی،  محمد کالم 

راهکار آن اینست که دبیرخانه مناطق آزاد در سط  ملی با بانک مرکزی این مشکل را حل کند. حتی اگر مصوبه ای در این خصوص داشته باشیم  

 ک مرکزی می باشد.  مصوبه درخواست استان از دبیرخانه مناطق آزاد برای حل مشکالت واحدهای اقتصادی مستقر در منطقه آزاد با بان

 . چنان هبنده دبیر فراکسیون مناطق آزاد کشور هستم  ی:اسالم   یدر مجلس شورا  نیهوراند و خدآفر  بر، یمردم کل  ندهینمای،  حاتم  نیحس

 می کنیم.در فراکسیون مناطق آزاد کشور مطرح   ،طرح موضوع شفاف و قابل فهم برای تمام اعرا باشد

موردی که آقای نوید فرمودند در قالب گردشکاری آماده    .این موضوع بین گمرک و مناطق آزاد می باشد  :شورا  سیاستاندار و رئ،  خرم  نیعابد

خارج از کشور  بعنوان  و  باشد  منطقه آزاد داخل کشور نباید در حوزه واردات مواد اولیه تا این حد مشکل داشته    شده و پیگیری صورت گیرد.

آقای  با پیگیری  که گردشکاری توسط آقای مدیرکل اقتصاد و دارائی با همکاری شما تنظیم شود و    داش. جمع بندی به این صورت بدمحسوب شو

نمایندگانی از اتاق بازرگانی استان و منطقه آزاد و اقتصاد و دارائی به عنوان نماینده دولت حرور داشته باشند تا هرچه زودتر   با حرورحاتمی  

 این قریه حل شود.

موضوع ارزش   نکهیبه ا  ت یاعالم کرده است با عنا  رانیگمرک ا  در این خصوص  :زی گمر  تبر  سیگمرکات استان و رئ  ناظری،  اورنگ  یلیل

در دست   رانیمستقر در سازمان توسعه تجارت ا یاقدام مرز تهیدر کم یصادرات یبه مناطق و نحوه محاسبه تعهدات ارز یخارج هیورود مواد اول

 شود.  یخصوص متعاقبا به گمرکات اعالم م نیاتخار شده در ا ماتیتصم جهینت ،اشد ب  یم یبررس

وم: ه ـس تور جلـس د کرا  10اخذ   یها  هیمراتب اعتراض واردکنندگان به رو  یبررـس  دـس و    یحمل از ناوگان خارج  هیدرـص ره )"موـض ( ماده 2تبـص

 "یخارج هینقل لیواحده قانون مقررات تردد وسا

واردکننده با آن مواجه هس  تند عدم وجود   یکه تمام ش  رکت ها  یریاز مش  کالت اخ  یکی  اتاق:  سیگفتگو و رئ یشـورا  ریژائله، دب ونسی

  ی ها  یکش  ت  ،نماییمخام وارد کش  ور  هیمواد اول لیبه فرض اگر از برز  .باش  د  یم رانیا یواردات  یدر تمام نقاط مبدا حمل کاالها یرانیناوگان ا

  ت یعدم رعا لیبه دل د.نداررا   ی ایرانی همین ش رایطها ونیکام زیکش ورها ن ریرا ندارند. در س ا لیاجازه ورود به بنادر برز میتحر  لیبه دل یرانیا

مختلف از   ش یوه هایو   لش کمبا هزار متاس فانه واردکنندگان توانند در اروپا حر ور داش ته باش ند.    ینم یرانیا  یها  ونیکام  6 ورویس وخت   نیقوان

 نیواردکنندگان به امواجه می شوند.  ؛یدرصد 10  مهیجرنظیر  یگریبعد از واردات با مشکالت دمی کنند و   کشور بار خود را وارد  یجمله کشت

 خواهد شد.مجبور به پرداخت آن   دهو مصرف کنن  دادهافزایش  را  ینهائمحصوالت  متیق تیدر نها . این موضوعهستندموضوع معترض 

و ه یرانیا مهرداد ل، عـض تان: یانجمن کارگزاران گمرک رهیمد  اتیاـص  هینقل لیقانون مقررات تردد وس ا( ماده واحده 2مطابق تبص ره )  اـس

مش  مول پرداخت   د،ینما یاقدام به حمل کاال با ناوگان خارج یرانیخود در ص  ورت وجود ناوگان ا  یحمل کاال یچنان ه واردکننده برا  ،یخارج

بود ش کل  نیابه   70گردد. ثبت س فارش قبل از دهه   یم  یحمل در زمان ص دور مجوز از وزارت راه و ترابر  هیدرص د کل کرا 10  زانیعوارض به م

بند حذف   نیبعدها ا  کرد. وارد خواهد محص  ول خود   یبا ناوگان داخل  ای یکرد که با ناوگان خارج  یدر ثبت س  فارش مش  خص مواردکننده  که 

نظیر عدم ارائه بار کارخانه های برندهای ش ناخته ش ده به   یبا مش کالت  یول ش ود.وارد کش ور   هس ت که بایددر اروپا  یادیش د. در حال حاض ر بار ز
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انک  ب مربوط به  یمش کل بعد. ددرص د کرایه حمل از کل ثبت س فارش روبرو می ش و 10ریافت ویزای رانندگان، محاس به  دناوگان ایرانی، عدم  

.  بعدا حذف ش دکه  و بار بدون ثبت س فارش به گمرک وارد ش ود مرز لحاظ نش ودس ال گذش ته اعالم ش د ثبت س فارش در   ماهیدر د اس ت. یمرکز

رس د و   یم به مرز نیماش   یندارد. وقت  نفعیواردکننده و ص ادرکننده   یبرا یول .ش ده اس ت فیتعر یاقتص اد  ژهیس هالن به عنوان منطقه وگمرک 

 وروی 300ش ود. به همین جهت   داده نمیاجازه عبور  ،  ارز صیو تخص  یرقم  8  به دلیل عدم وجود کد  ،باش د  یبارنامه مربوط به گمرک س هالن م

ارز    صیتخص    دیو با  نداریدبه منطقه آزاد    اجازه ورود  می ش  ود  انیب در این حالت نیز کند تا بار وارد ش  ود.  یاخذ کرده و ممهور م ونیکام یبرا

.  مینش و  یمعرف راتیبه تعز یتا از طرف بانک مرکز می ش ویمماه   کی  به واردات تاتعهد  م  انجام می ش ود،ارز اخذ   صیتخص   کهی. زماندیاخذ کن

 ون یعداد کامو ت ادیز  باراز طرفی با حجم .  میارز داشته باش  صیتخص میتوان  ینم ،که بار به طور کامل وارد نشده استیتا زمان  این در حالیس ت که

 .دات انجام دهوارد یکمتر مقداربه دفعات و با   دشو  یمجبور مواردکننده کم،  

تان:  یکل اداره راهدار ریمد  زاده، یعل یاروجعل مص وب   یخارج هینقل  لیبراس اس قانون مقررات تردد وس ا  اداره راهداری  و حمل و نقل اـس

با   یرانیکه در ص ورت وجود ناوگان ا یرانیا  ی( ماده واحده کاالها2تبص ره )  لیربر اس اس .  دکن  یعمل م  یاس الم  یمجلس ش ورا  12/04/1373

  می گردد مورد حمل از ص احب کاال    یحمل کاال هیدرص د کل کرا 10  زانیبه م یمش مول پرداخت عوارض  ،ش ود  یوارد کش ور م یرانیرایناوگان غ 

  د ی وجود ندارد با  یکه ناوگان داخل  یش ود. زمان  یم زیاخذ و به حس اب خزانه وار  یکه در زمان ص دور مجوز حمل کاال توس ط وزارت راه و ترابر

اعتبار و   شیعامل گش   ا  یو بانک ها یاز بندها رکر ش   ده اس   ت که بانک مرکز  یکیآن، مجوز آن را اخذ کند. در   وارداتکاال و    دیقبل از خر

  ش یگش  ا یبرا  دیبا  یعنیمنظور و مطالبه کند.    ازیاز اس  ناد مورد ن  یکیمربوطه مجوز حمل کاال را به عنوان    فیدر انجام وظا  دیبا رانیگمرک ا

 ریدر غ   .باش   د  یدرص   د نم 10( مش   مول  یو هوائ  یائیدر  ،ینی)زم یرانیراه اخذ کند. در ص   ورت وجود ناوگان ا  زارتمجوز را از و نیاعتبار، ا

 در مجوز و اظهارنامه مربوطه ثبت شود.   دیموضوع با نیارد کند او یناوگان خارج قیاگر از طر نصورتیا

تر ، یامن اله زیعز تان یمعاون دادگـس و امکان  یرانیاگر با وجود ناوگان ا .ش ده اس ت  ینیب  شیاجرا پ  یبرا  یطیقانون ش را بی: زمان تص واـس

  کدامی. همیریحمل ش ده را در نظر بگ  یکاال  دیبا یباش د. از طرف  یم هیقر  نیمش مول ا  ،اس تفاده کند یاز ناوگان خارج ،یرانیحمل با ناوگان ا

 باشد.   یموضوع مشروط م  نیندارند. در کل ا 6 ورویما    ین هایاز ماش

مطرح  یرانیاز ناوگان ا  تی( قانون مقررات واردات و ص  ادرات، حما6طبق ماده )  :زیگمر  تبر  سیناظر گمرکات اسـتان و رئ ، یاورنگ  یلیل

باالتر   یش د و برا  یس قف مبلغ اخذ م نیلحاظ ش ده اس ت. تا ا  یائیدر یتن برا 500و   ینیزم یتن برا 100  ،یهوائ یبرا لویک 500ش ده اس ت و  

 نیباش د. ا  یم  زادهیعل  یباش د که زحمت آن به عهده همکاران آقا  یم یش د. در حال حاض ر چون س امانه ا  یارائه م  یمجوز کاغذ  س قف نیاز ا

 زادهیعل  یآقا  اراتیخص وص در حوزه اخت نیدر ا یریگ  می. تص مردیگ  یس اخت و س از جاده و ... در وزارت راه مورد اس تفاده قرار م یمبالغ برا

بهبود مقررات اس  تفاده کرد. ثبت   یمجلس برا  ندگانینما تیتوان از ظرف  یم .ش  ود  یعمل م 70حاض  ر طبق مقررات دهه   لباش  د. در حا  ینم

ثبت س فارش برای موض وع وارد ش د.   نیبر ا یادیش ده اس ت که اعتراض ات ز یدولت الزام یاقتص اد  یاز طرف س تاد هماهنگ 97س فارش، از س ال 

 یریگ میقبل از تص م  بهتر اس ت نیز تس هیالتی ص ورت گرفته اس ت. آزاد س هالن و جلفا    ناطقدر مورد م .بالمانع اس تس رزمین اص لی    گمرکات

در این ارتباط می توانیم پیش نهاد دهیم؛ با توجه به   باش د.ش ده  ثبت س فارش آماده  ش وند    یمحس وب مگمرکاتی که مناطق ویژه  در   ،ورود یبرا

تحویل بار نامعلوم می باشد، موضوع ثبت سفارش از طرف گمرک ایران منتفی   شرایط فعلی که از مسیرهای مختلف عبور انجام می گیرد و حتی

   گردد.
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 مصــوبات اســـتانی 

 تــــصمیمات تصمیم/  جلسه  عنــوان دستــور ردیف 

1 

کش   نده ها و    صیمش   کالت اس   قاط، واردات و ترخ  یبررس    

 نیسنگ  یها ونیکام

واردکننده    یو ش  رکت ها  یراهداراداره کل گمرک،  کمیته مش  ترکی توس  ط  

جهت ارائه پیش  نهادات روش  ن، عملی و قابل اجرا تش  کیل و نتایز آن از س وی  

 مجمع نمایندگان استان و دستگاه های ریربط پیگیری گردد.

2 

درص د   10اخذ    یها  هیمراتب اعتراض واردکنندگان به رو  یبررس  

( ماده واحده  2تبص  ره )"موض  وع    یحمل از ناوگان خارج  هیکرا

 "یخارج  هینقل  لیقانون مقررات تردد وسا

ب ا توج ه ب ه اینک ه تحریم ه ای ظ الم ان ه علی ه ایران امک ان فع الی ت ن اوگ ان ایرانی در 

دیگر کش ورها س لب نموده است، لذا پیشنهاد می گردد: مجمع نمایندگان استان  

( ماده  2درص دی موض وع تبص ره ) 10اقدامات الزم را در خص وص حذف عوارض  

قانون ناوگان ما   نیا بیزمان تص  واس  ت و  موض  وع قانون مجلس   نیا  و حمل و نقل اســتان:  یکل اداره راهدار ریمد  زاده، یعل یاروجعل

واردات که  نهیهز شیدر مورد افزا. ش  ود  نیتام  زانیاص  الح ش  ود تا خواس  ته عز  دیقانون با  .باش  د  یحال متفاوت م طیش  را  . ولیفرس  وده نبود

کاال در   دیبه ارز خر متیاس اس نرخ متعارف حمل کاال به ق در مقص د بر یلیتحو  یحمل کاال  یواقع هی( کرا22( ماده )1طبق تبص ره )  ،فرمودند

 .  میکن  یما ارسال شده است و ما براساس آن اعمال م یبرا یخزانه مرکز یاز سو  یمورد جدول  نینظر گرفته شده است. در ا

ورا  ریژائله، دب ونسی در موض وع نداش تند   نیبه ا  یاجبار  میمراجعه کرد  یمورد که به وزارت راه و ترابر  نیدر چند  اتاق:  سیگفتگو و رئ یـش

 یرانیا  یها  ونیاجازه ورود کام  یکنون میتحر طی. در ش راباش د  س تینباینیز موض وع  نیبه ا  یاجبار  ،میحمل ندار یبرا یرانیا  یکش ت کهیزمانواقع  

 . این موضوعات بایستی مورد توجه مسلولین قرار بگیرد.کنند یریتوانند در بنادر اروپا بارگ ینم  یرانیا  یها یشود. کشت  یبه اروپا داده نم

تان و رئ ، یاورنگ  یلیل همانند ناوگان    تا ش ود  یما ارس ال م یمناطق به ص ورت محرمانه برا نیا س تی: لزیگمر  تبر  سیناظر گمرکات اـس

  .لحاظ شود یرانیا

ورا نیهوراند و خدآفر بر، یمردم کل ندهینما  ، یحاتم  نیحسـ  الم   یدر مجلس ـش   اراتیاخت  با  یباش د و مجر  یقانون مش روط م روح  :یاـس

 نیو چون در ا میدر اس  تان دو مبدا ثبت کاال دار  .اعالم کند  بایس  تی  یبه مقام باالدس  ت  یکنون تیوض  ع  فیدر قالب گردش  کار و توص    ایخود 

از را  درص د   10می توان حذف   لیدل  نیبه هم .اس ت یبه اس تفاده از ناوگان خارجمجبور  وجود ندارد، الجرم  یرانیا  یها  نیماش   یها فراوان مبداء

  ی ش ده اس ت و با فر ا بیتص و 73. قانون در س ال  حل خواهد ش دبه تبع آن با اخذ مجوز و اس تناد به آن مش کل  درخواس ت نمود کهمناطق   نیا

 قیاز طر  یول  .باش  د  یزمانبر م  دیقانون جد  ای. لغو قانون میرا دار تیفیک نیدرخواس  ت حل مش  کل با ا  نیبنابرا  .موجود کش  ور انطباق ندارد

 گرفت.  جهیماه نت  کیتوان تا  یم هیاستفسار

تاندار و رئ نیعابد ورا:  سیخرم، اـس   ش ات یباش ند با توجه به فرما  یمش کل مواجه م نیبا ا و تمامی تجارباش د    یم  یدر س ط  مل  یمش کل ـش

 گرفت.  جهینت  دیمشکل و راه حل با  یو تشر هیاستفسار قیاز طر  یحاتم  یآقا

آتی طرح  ماند که انشاهلل در جلسه  ی باق دستورجلساتاز  ی کی زان،یبا تشکر از حرور همه عز اتاق:  سیگفتگو و رئ  ی شورا  ر یژائله، دب  ونسی

 موضوع خواهد شد. 
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دس  تور کار قرار داده و تا   واحده قانون مقررات تردد وس  ایل نقلیه خارجیرا  در

 حصول نتیجه پیگیری نمایند.   

   

 

 پیشنهادات ملی 

 تصمیم/ تــــصمیمات  عنــوان دستــور جلسه  ردیف 

1 

  ون یکش نده ها و کام  صیمش کالت اس قاط، واردات و ترخ  یبررس  

 نیسنگ  یها

کشنده  . با عنایت به اینکه اسقاط کامیون های فرسوده در واردات کامیون ها و  1

های سنگین نقش م بتی در نوسازی ناوگان حمل و نقل جاده ای ایفا ایفا نکرده  

و   نگردد  اسقاط خودرو  به  منوط  واردات خودرو  گردد:  پیشنهاد می  لذا  است، 

اسقاط خودرو در قالب تسهیالت به رانندگان ارائه گردد تا فعالین    % 25تخفیفات  

 مایند. واقعی این حوزه از این تخفیفات استفاده ن

و کشنده های سنگین  2 کامیون  اسقاط  و  واردات  متولی  اینکه  به  عنایت  با   .

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای بوده و مشکالت نیز در حوزه در گذشته  

وجود نداشت، لذا پیشنهاد می گردد: فرایند اسقاط و واردات کامیون ها و کشنده  

ی جاده ای کشور، طبق مقررات  های سنگین به سازمان راهداری و حمل و نقل

 سایق محول گردد. 

. به منظور اهمیت نوسازی ناوگان حمل و نقل جاده ای، پیشنهاد می گردد:  3

 های سنگین لغو گردد. شرط سقف ارزی برای واردات کامیون ها و کشنده

. ب ا عن ای ت ب ه تغییر و تنوع هر روز ک امیون ه ای ج دی د، پیش   نه اد می گردد:  4

(  30بند )ث(  ماده )(  4عیین ش  ده در تناژ کامیون ها از ماده )موض  وع مقدار ت

 حذف گردد.  توسعه کشور  های  برنامه  یقانون احکام دائم

2 

  ی تعهدات ارز لیمراتب اعتراض ص  ادرکنندگان به تحم  یبررس   

مس تقر   عی( ص نای)خارج  یواردات  هیمحص والت با منش اء مواد اول

و    یب ان ک مرکز  یع دم هم اهنگ  لی  در منطق ه آزاد ارس ب ه دل

 مناطق آزاد

. با توجه به مش   کالت ناش   ی از عدم هماهنگی بانک مرکزی و منطقه آزاد و  1

تحمیل رفع تعهد ارزی ص   ادرات محص   والت با منش   اء مواد اولیه خارجی در 

در س  امانه مناطق آزاد طراحی  مناطق آزاد، پیش  نهاد می گردد: س  از و کاری  

ولید ش ده در داخلی مورد اس تفاده در محص والت ت  ومواد اولیه خارجی  که گردد  

مش   مول رفع تعه د  مواد اولی ه خ ارجی )وارداتی(ت ا    گرددمن اطق آزاد تفکی ک  

 ارزی نگردند.

. تا تعیین تکلیف مش کالت رفع تعهد محص والت تولیدی با منش اء مواد اولیه  2

گردد: مجموعه دادگستری و   خارجی ص نایع مستقر در منطقه آزاد، پیشنهاد می

تی جه ت جلوگیری از تعیلق ک ارت ب ازرگ انی و  نه اده ای نظ ارتی اس   ت ان تمهی دا

 عدم معرفی به تعزیرات این واحدها را اعمال نمایند.

3 

درص د   10اخذ    یها  هیمراتب اعتراض واردکنندگان به رو  یبررس  

( ماده واحده  2تبص  ره )"موض  وع    یحمل از ناوگان خارج  هیکرا

 "یخارج  هینقل  لیقانون مقررات تردد وسا

 پیشنهاد کوتاه مدت:  

. با توجه به ش رایط تحریم پیش نهاد می گردد: مقررات موجود بر اساس شرایط  1

حاکم بر کش   ور تغییر گردد و با عنایت به اینکه امکان فعالیت ناوگان ایرانی در 
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 دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی  توزیع نسخ:   14

 

درص دی موض وع تبص ره   10ود ندارد، عوارض  حال حاض ر در دیگر کش ورها وج

( ماده واحده قانون مقررات تردد وس   ایل نقلیه خارجی تا لغو تحریم ها کان  2)

 لم یکن قلمداد گردد.   

 پیشنهاد بلند مدت:  

( م اده واح ده ق انون مقررات تردد وس   ای ل نقلی ه خ ارجی،  2. مط ابق تبص   ره )2

از محل حمل بارگیری و بر  درص   د کل کرایه حمل ناوگان خارجی    10عوارض  

 اساس میزان نرخ کرایه ثبت شده در بارنامه محاسبه و اخذ گردد.

 

 


